
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY 
 

 

 Obec Čremošné 

 Čremošné 4 

 039 01 Turčianske Teplice 

 Tel. č. 043 / 492 27 83 

 

VEC: 

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

Žiadateľ, meno a priezvisko (názov): ............................................................................................................ .............................. 

Bydlisko (sídlo): ............................................................................................................................. ..................................................... 

Telefón, mobil: .................................................................... E-mail: .......................................................................................... 

 

Právny vzťah k nehnuteľnosti: vlastník – č. LV: ...................................... iný: ........................................................... 

 

Miesto stavby: 

Ulica, číslo: .................................................................................................................  obec: ............................................................ 

Parcelné číslo: ................................. katastrálne územie: .......................................... druh pozemku: ................................ 

 

Stavba sa bude realizovať: 

SVOJPOMOCNE  /  DODÁVATEĽSKY  (nehodiace sa prečiarknite) 

 

Druh, účel a rozsah drobnej stavby: 

Drobné stavby sú stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre rodinný dom, výrobnú halu 

a pod.) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: 

- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m
2
 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné 

kuchyne, prístrešky, stavby na chov drobného zvieratstva, stavby športových zariadení 

- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m
2
 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy 

- oplotenie 

- prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie 

drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby 

 

jednoduchý popis rozsahu ohlásených prác - ........................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. ......................................................................................... 

 ............................................................................................................................. ......................................................................................... 

 ............................................................................................................................. .........................................................................................  

 ............................................................................................................................. .........................................................................................  



 

Týmto čestne prehlasujem, že (označte krížikom podľa relevantnosti): 

 drobná stavba bude umiestnená na uvedenom pozemku a žiadna konštrukcia nebude zasahovať do 

susedných pozemkov, ani nenaruší vlastnícke a užívateľské vzťahy na susednej nehnuteľnosti 

 pri realizácii stavby budú dodržané predpisy bezpečnosti práce, technických zariadení a bude sa dbať 

na ochranu zdravia a osôb na stavenisku 

 pri výstavbe budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné 

technické normy 

 nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude riadiť zákonom č.223/2001 

o odpadoch – na požiadanie príslušného orgánu bude o tomto doložený doklad 

 

Prílohy dokladané k žiadosti (označte krížikom): 

 list vlastníctva 

 súhlas vlastníka nehnuteľnosti, resp. všetkých spoluvlastníkov (ak nie sú všetci stavebníkmi) 

 iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona 

 2x jednoduchý situačný výkres s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od 

hraníc so susednými pozemkami od susedných stavieb (snímka z katastrálnej mapy) 

 2x zjednodušená projektová dokumentácia (výkresová časť, jednoduchý technický popis konštrukcie 

stavby) 

 súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností (ak budú výstavbou dotknuté)  

 prehlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby 

uskutočňovanej svojpomocou 

 prehlásenie dodávateľa prác o zabezpečení realizácie ohlásenej stavby 

 vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v Martine (ak je pozemok na liste vlastníctva vedený ako 

záhrada alebo orná pôda) 

 záväzné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov (prípadne iné opatrenia): 

 

V prílohách sú uvádzané vo všeobecnosti všetky do úvahy prichádzajúce stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, 

ktoré je potrebné predložiť  primerane  podľa povahy a rozsahu stavby.  

 

 

V ..................................................  dňa .................................... 

 

 ........................................................... 

 Podpis žiadateľa 


